๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘
วันศุกรที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
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ระเบียบวาระการประชุม
นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ประธานการประชุ ม กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัย
มีบุคลากรสายวิชาการไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ นักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการไดรับรางวัลเชิดชู
เกี ยรติจ ากหนวยงานภายนอก ดั งนี้ ๑) ผูชวยศาสตราจารย วรนุช แจงสวาง สั งกั ดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
สภามหาวิทยาลั ยอนุ มัติให ดํ ารงตําแหน งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
แต งตั้ งตั้ งแต วั น ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒) ดร.กั ญ ณภั ท ร นิ ธิ ศ วราภากุ ล สั งกั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สั งคมศาสตร ได นํ าเสนอผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง Improvements in Thai Students’ Learning of English through
a Sequenced Model Course : A Case Study of English Communication for Thai Music Performing
Arts and Thai Music Performance Management Courses ในการประชุ ม นานาชาติ 2015 International
Conference On Education and Psychology (ICEAP 2015) เมื่อวันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ เมื อง
Nagoya ประเทศญี่ปุน และไดรับรางวัล Best Paper Award ๓) นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร
และสั ง คมศาสตร และนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าดนตรี ไทยศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การฝ ก หั ด ครู “วงดอกป บ ” ได รั บ รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทปพาทยไมแข็ง ในการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี เนื่ องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ๕ รอบ จัด โดยกองทั พเรือ มู ลนิ ธิราชสกุ ล อาภากรใน
พลเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมกับบานดนตรีไทยศรีผอง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ หอประชุมดุริยางคทหารเรือ กองดุริยางคทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ นักศึกษา ไดแก (๑) นายวีระภัทร
ริ้วเหลื อง (๒) นายเอกลักษณ หอมชะเอม (๓) นายวิ ชาญ สมพงษ (๔) นายอภิ วิ ชญ เผ าฟู (๕) นางสาวรชยา
สายเพ็ชร (๖) นายธนาธิป ปานเขายอย (๗) นายจิตรทิวัช พลอยแดง (๘) นายธนบูรณ ยิ้มเจริญ (๙) นางสาวพิมล
นิจรัญ (๑๐) นายจิรศักดิ์ มู ลทองชุน ผู ฝกซ อม ได แก (๑) อาจารยป ระวิทย ขาวปลื้ ม (๒) ผูช วยศาสตราจารย
สายสุนีย หะหวัง (๒) อาจารยณวัฒน หลาวทอง (๔) อาจารยพิณทิพย ขาวปลื้ม (๕) อาจารยโกเมศ จงเจริญ และ
(๖) นายพันธกานต แสงออน ในการนี้ จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีกับ
บุคคลดังกลาว
จากนั้ น นายกสภามหาวิท ยาลั ย กล าวแสดงความยิ น ดี กับ ผู ช ว ยศาสตราจารย วรนุ ช แจ งสว าง
ที่ไดรับตําแหนงรองศาสตราจารย และอาจารยกัญณภัทร นิธิศวราภากุล ที่ไดรับรางวัลนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน
โดยขอใหพัฒนาความรูความสามารถ เพื่อสรางชื่อเสียงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น และแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาและผูฝกซอมที่ประสบความสําเร็จจากการประกวดดนตรีไทย โดยใชความสามารถของตนสรางความสําเร็จ
และชื่อเสียงแกตนเองและมหาวิทยาลัย ขอใหทุกคนรวมกันธํารงรักษาและสรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
แลว จํานวน ๑๓ หนา รายละเอี ยดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบี ยบวาระนี้ จึงนํ าเสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไข ๒ แหง ดังนี้
๑) หนา ๓ บรรทัดที่ ๓๘ ขอความวา “...ในสวนของสถาบันวิจัยและพัฒนา...” ปรับแกเปน “...เวน
แตในกรณีของสถาบันวิจัยและพัฒนา...”
๒) หนา ๕ บรรทัดที่ ๒๔ ขอความวา “...สวนมหาวิทยาลัยราชภัฏเคยใชรูปใหคณะตางๆ...” แกไข
เปน “...สวนมหาวิทยาลัยราชภัฏเคยใชรูปแบบใหคณะตางๆ...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบที่ ๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ รอบที่ ๑ เพื่อขออนุมัติ
ปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุ มัติ ปริญญาบั ตรแกผู สํ าเร็จการศึ กษา ประจําภาคการศึ กษาป ที่ ๑ ป การศึ กษา ๒๕๕๘ รอบที่ ๑
จํานวน ๒๖๘ คน ดังนี้
ระดับปริญญาเอก
จํานวน
๓ คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน ๔๙ คน
ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๒๑๖ คน จําแนกตามปริญญา ดังนี้
- ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
จํานวน ๑๓ คน
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๑๐๙ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๔๘ คน
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จํานวน
๘ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๑๕ คน
- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน
๒ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จํานวน ๒๑ คน
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการรายงานขอมูลความวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๕

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

พระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ จํานวน ๖ ราย ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
จํานวน ๖ ราย ไดแก
๑.๑) อาจารย พงศธร กล อมสกุ ล พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย สั งกั ดคณะวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒) อาจารย อะเคื้ อ กุ ลประสู ติ ดิ ลก พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย สั งกั ดคณะวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๓) อาจารยธนาวุฒิ ขุนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๔) อาจารย ชาญเวทย อิ งคเวทย ขาราชการ สั งกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๕) อาจารย ศุภ กิจ สดสี ข าราชการ สั งกั ด คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สาขาวิช า
สถาปตยกรรมศาสตร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๖) อาจารยอรุณรุง ปภาพสิษฐ ขาราชการ สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) มอบนโยบายในการนําเสนอเอกสารในการพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการฯ ตอสภา
มหาวิทยาลัยคราวตอไป ดังนี้
๒.๑) ใหระบุรายละเอียดวา เหตุใดจึงอนุมัติแตงตั้งในวันนั้นๆ
๒.๒) ใหระบุเลขหนาในเอกสารที่นําเสนอมาดวย
๓.๓ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ขอพื้นที่คืนเพื่อสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมและอื่นๆ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร รายงานขอมูลความวา ดวยวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารไดมีหนังสือ
แจงมหาวิทยาลัยขอพื้นที่คืนเพื่อสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมและอื่นๆ โดยกําหนดบริเวณที่ตั้ง อาคาร ๙ และอาคาร
๑๘ และขอให ม หาวิ ท ยาลั ย สงวนพื้ น ที่ ไม ก อ สร างอาคารใดๆ เพิ่ ม เติ ม ในบริ เวณพื้ น ที่ ที่ ท างวั ด ขอคื น ดั ง กล า ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอมูลเพิ่มเติม
วา มหาวิทยาลัยก็ไมเคยกอสรางอาคารที่ติดรั้ววัดเพราะเปน ขอตกลงระหวางวัดและมหาวิทยาลัยวาอาคารตองหาง
จากกําแพง ๗ เมตร เพราะทางวัดเกรงวาหากสรางอาคารสูง ผูที่อยูบนอาคารจะมองเห็นพระสงฆทํากิจสวนตัวอัน
อาจเปนการไมสมควร นอกจากนีใ้ นเขตทีด่ ินริมกําแพงดังกลาวนั้น ขางใตเปนทอประปาหลักของชุมชนบางเขน ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๑ เมตร มหาวิทยาลัยจึงไมสามารถดําเนินการสรางสิ่งกอสรางใดๆ ไดอยูแลว การที่วัดตองการนํา
พื้นที่บริเวณดังกลาวไปสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นไมสามารถทําได เพราะหากจะกอสราง ตองยายทอประปา
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ทั้งหมด และในรั้วกําแพงวัดก็เปน ที่บรรจุอัฐิของชาวบานในชุมชนบางเขน ขณะที่มหาวิทยาลัยก็ใชป ระโยชนทาง
การศึกษา จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ พื้นที่นี้มีระยะเวลาตามสัญญาเชา ๓ ป จะหมดสัญญา ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยจะไม ทําสัญญาเชาพื้น ที่ ๑๖๐ กวาไร แต จะดําเนิ นการตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงที่วาควรทําสัญญาเชาพื้นที่ ๑๓๐ กวาไร ซึ่งทางวัดอาจฟองรองเพราะเสียผลประโยชน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา นาประหลาดใจที่
วัดขอคืนพื้นที่นั้น เพราะในพื้นที่มีอาคารอยู ๒ อาคาร แลวมหาวิทยาลัยจะทําอยางไรกับพื้นที่และอาคารเหลานั้น
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให ขอ เสนอแนะว า
สภามหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดและใหขอเสนอแนะในเรื่องนี้
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนงใหขอสังเกตวา ใตพื้นที่นั้นมีทอประปาหลักอยูจึงไมสามารถกอสรางอาคารได แตก็สามารถที่จะสรางรั้วได วัด
สามารถลอมรั้วเขามาในมหาวิทยาลัยไดถึงสวนที่เปนถนน
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหความเห็นวา
พื้นที่ที่ตั้งอาคาร ๒ อาคารนั้น มหาวิทยาลัยไดขออนุญาตวัดแลวในการดําเนินการกอสราง และไดใชงบประมาณใน
การกอสรางไปแลว ดังนั้น โดยหลักการไมนาจะขอคืนเชนนี้
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารใหขอสังเกตวา
หนังสือของวัดพระศรีมหาธาตุฯ มีนัยที่จะตองคํานึงถึง ดังนี้ ๑) วัดอางวามหาวิทยาลัยละเมิดสัญญาที่ทําไวในกรณี
การรื้ออาคาร ๕๐ และ ๕๑ โดยอางเหตุวามหาวิทยาลัยไมไดขออนุญาตกอนทําการกอสรางถือเปนการผิดสัญญา วัด
จึงขอคืนพื้นที่บริเวณอาคาร ๕๐ และ ๕๑ เพื่อใชสําหรับสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แตขนาดของพื้นที่บริเวณ
อาคารดังกลาวไมสามารถสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมไดอยูแลว จึงเปนเหตุใหวัดเปลี่ยนมาขอพื้นที่อาคาร ๙ และ
๑๘ ๒) การขอพื้นที่ในบริเวณอาคาร ๙ และ ๑๘ นั้นไมสมเหตุสมผลที่วัดจะสรางอาคารอะไรได อาจจะมีวาระซอน
เรนที่จะทําใหมหาวิทยาลัยทํางานลําบาก ๓) ในหนังสือที่วัดยื่นมานั้นเปนการระบุขอสงวนพื้นที่ มิไดระบุวาใหรื้อ
อาคาร แตในอนาคตไมใหมหาวิทยาลัยทําอะไรในพื้นที่นี้ ซึ่งจะเปนปญหาตอไปได
นายกสภามหาวิทยาลั ยกลาวว า วัดคงไม ให เชาพื้ น ที่ บ ริเวณนี้ คงมีป ญ หาแน นอนเมื่ อต อสั ญ ญา
มหาวิทยาลัยคงถูกฟองรอง ในเบื้องตนภายในมหาวิทยาลัยจะตองเขาใจตรงกันกอนวามหาวิทยาลัยกําลังเผชิญปญหา
และควรตั้งคณะกรรมการศึกษาขอมูลเรื่องนี้ตามที่พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอแนะมา และใหทําความ
เขาใจกับประชาคมภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการนั้นเปนการ
ไมสมควร ควรแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ดํารงตําแหน งบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจําเปนกรรมการเพื่อชวยอธิการบดีในการเจรจาและจะไดรับรูรวมกัน สามารถที่จะผนึกกําลังได โดย
กรรมการประกอบด ว ย อธิ การบดี ประธานสภาคณาจารย แ ละข าราชการ อาจารย ม ณฑล จั น ทร แจ ม ใส รอง
ศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร และรองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา อาคาร ๙ นั้น
เดิมเปนหอพักของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป และอาคาร ๑๘ นั้นไดสรางขึ้นเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่
เพิ่ มขึ้ น จากแผนรับ โดยได รั บ อนุ มัติ งบประมาณเพิ่ มขึ้ น ด ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ได ขออนุ ญ าตวัด ในการก อสร าง ไม ได
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ดําเนินการโดยพลการ การทีว่ ัดขอสงวนพื้นที่เชนนี้เปนการไมสมควร จึงขอเสนอแนะใหคณะกรรมการที่แตงตั้งนีส้ ราง
ความเข าใจรวมกั น วากรณี นี้ เกิด ขึ้ น ได อยางไร และจะหารือกับ วั ดเพื่ อแก ป ญ หาอยางไรเพื่ อป องกัน การเกิ ด กรณี
รองเรียน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หนังสือขออนุญาตวัดยังอยูหรือไม ถา ยังอยู ในเบื้องตนใหประชุม
หารือกันวาจะตอบวัดอยางไรใหนุมนวล โดยมีเหตุผลวามหาวิทยาลัยไดรับการอนุญาตจากวัดใหใชพื้นที่นี้สรางอาคาร
เพื่อการศึกษา และในขณะนี้มหาวิทยาลัยยังใชเพื่อการดังกลาวอยู เมื่อใดหมดความจําเปนก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
สวนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนั้น อธิการบดีจะเพิ่มเติมกรรมการที่มีความรูทางดานอาคารหรือดานใดที่เกี่ยวของอยางไร
ก็ใหพิจารณา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววา สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งในป
หนาจะตองคืนพื้นที่วัดหรือไม ควรศึกษารายละเอียดวาเมื่อครบสัญญาวัดจะสามารถเรียกคืนพื้นที่ไดทันทีหรือไม จะมี
วิธีประนีประนอมไดอยางไร ตองทําการสํารวจพื้นที่ของวัดพระศรีมหาธาตุฯ ดวยวามีพื้นที่อื่นเหลือหรือไม เพราะวัดมี
พื้นที่กวางมากโดยเฉพาะบริเวณที่เปนลานจอดรถ วัดสามารถจะใชพื้นที่นั้นแทนไดหรือไม ทั้งนี้ พื้นที่ที่วัดขอคืนนั้น
สามารถสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมได สวนทอประปาหลักนั้นก็สามารถเลี่ยงไดในวิธีการ หากจําเปนที่จะตองคืนวัด
บางก็ตองเจรจากันวาสวนใดที่ไมสามารถคืนไดเพื่อตอสัญญาในปหนา
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววา ทอประปาหลักนั้นมาจากโรงกรองน้ําบางเขน และไดขอ
อนุญาตมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น มหาวิทยาลัยก็แจงวาพื้นที่เปนของวัดใหทําเรื่องขออนุญาตวัด ซึ่งวัดก็ไมขัดของ โดย
หลักวัดควรจะทราบ แตกรรมการวัดคงขาดความตอเนื่องจึงไมทราบ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาวแสดงความเห็นดวยกับนายกสภามหาวิทยาลัยวาควรเจรจาอยาง
ประนีประนอม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา มหาวิทยาลัยไดเคย
ประชุมหารือกับกรรมการวัดหรือไม
อธิการบดีใหขอมูลวา เคยไปประชุมกับกรรมการวัด สวนใหญเปนนักกฎหมาย นักการเมือง บางครั้ง
เจาอาวาสเปนประธานการประชุม แตมติการประชุมก็เปนไปตามความเห็นของกรรมการ แมในการหารือนอกรอบกับ
เจาอาวาส เจาอาวาสจะเห็นดวยกับมหาวิทยาลัย แตเมื่อเขาที่ประชุมก็เปนไปตามความเห็นของกรรมการวัด ขณะนี้
กรรมการวั ด ต อ งการพื้ น ที่ ที่ เป น ของราชพั ส ดุ ๓๔ ไร และกํ าลั งฟ องรองราชพั ส ดุ ทางราชพั ส ดุ ก็ส งหนั งสื อแจ ง
มหาวิทยาลัยวา พื้นที่ราชพัสดุนั้นมีอยู ๓๔ ไร มหาวิทยาลัยจึงแจงวัดเพื่อขอแกสัญญา วัดก็ไมแกสัญญาให อยางไรก็
ตามในการจายคาเชาที่ดินเปนการเหมาจายคาเชายกแปลง ๒๐๐,๐๐๐ กวาบาทเทาเดิม ไมไดจายเพิ่มในสวนของ ๓๔
ไรนั้น
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา ในอนาคตกรณีนี้จะกลายเปนคดีความ
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษ อินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา
ปญหานี้จะไมยุติและคงมีมาเปนระยะๆ ควรหาทางแกปญหาระยะยาว เรื่องยุติไดก็ควรยุติ เรื่องใดไมสามารถยุติไดก็
หาทางแกไขปญหา โดยหาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยแลวนําไปเจรจา ทําอยางไรจึงจะยุติปญหานี้ไดโดยไมตองมาหารือ
กันอีก เชน การซื้อที่ดินใหมเพราะในระยะยาวจะเปนปญหากับคนรุนตอไป
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พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอเสนอแนะวา จากประสบการณเคยมีกรณีพิพาทกับเทศบาล
ซึ่งเปนผูมีอํานาจทางกฎหมาย ไดแกปญหาโดยวิธีการประนีประนอม มีการจัดสัมมนารวมกันและการแกไขปญหาก็ดี
ขึ้ น กรณี นี้ ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งวั ด พระศรี ม หาธาตุ ฯ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครอาจจะมี น อ ยเกิ น ไป
มหาวิทยาลัยอาจจะเชิญกรรมการวัดมาพบนายกสภามหาวิทยาลัย หรือเชิญไปสัมมนารวมกัน ความสัมพันธสวนตัว
จะชวยไดมาก
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา มหาวิทยาลัย เชาพื้นที่เพื่อประโยชนทางการศึกษา ถาหาก
วัดทําเชนนี้ นักศึกษาจะเดือดรอน จึงควรตองหารือกันใหชัดเจน
มติที่ประชุม ให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการศึ ก ษาแนวทางและรู ป แบบวิ ธี ก ารการใช ที่ ดิ น วั ด พระศรี ม หาธาตุ
วรมหาวิหาร ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
๑) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
๓) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
กรรมการ
๕) อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
กรรมการ
๖) ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการ
๗) อาจารยประกาศิต โสไกร
กรรมการ
๘) นายสมชาย ทองพันธอยู
กรรมการและเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่
๑) ทําความเขาใจกับประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใหมีความเขาใจตรงกันวา ขณะนี้
มหาวิทยาลัยกําลังเผชิญปญหาเรื่องการใชที่ดินของวัดอยางไร
๒) ศึกษาขอมูลเพื่อหาแนวทางและรูปแบบวิธีการการใชที่ดินที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
๓.๔ การจัดจางอาจารยผูสอนเจาของภาษาอังกฤษ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ นางอั ญ ชลี อติ แ พทย ที่ ป รึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสถาบันภาษาขอนําเสนอการจัดจางอาจารยผูสอนเจาของภาษาอังกฤษ (Native
Speakers) ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา ถาเปนการจางโดยใชงบประมาณ
แผนดินตองทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง และถามวาชาวตางประเทศที่จางดวยงบประมาณแผนดินมีกี่อัตรา และ
คาจางที่จายอยูในปจจุบันเปนเทาใด
นางอัญชลี อติแพทย ใหขอมูลวา ปจจุบันมีอาจารยชาวตางประเทศที่จางดวยงบประมาณแผนดิน
๖ อัตรา อัตราที่ขอใหมนั้นเปนงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยพานิช บัวสําอางค หัวหนางานวิเทศสัมพันธใหขอมูลเพิ่มเติมวา ชาวตางประเทศ
ที่จางอยู ๖ อัตราเปนงบประมาณแผนดิน เงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท คาเชาบาน ๘,๐๐๐ บาท และมีรายพิเศษคือ
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Mr. Walter J. Pickering ที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษา เงินเดือน ๓๒,๐๐๐ บาท คาเชาบาน ๘,๐๐๐ บาท เปนอัตรา
ที่ตกลงกันเปนกรณีพิเศษกับกรมบัญชีกลาง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา ตองทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางใหมใหเหมาะสม เพราะ
ขอตกลงเดิมนั้นทําไวตั้งแต ๓๐ ปที่แลว โดยใหเหตุผลตางๆ รวมไปถึงความขาดแคลน และปจจุบันเปนอัตราที่ต่ํา
โรงเรียนขั้นพื้นฐานยังจางในอัตราสูงกวานี้ ดังนั้น ๑) สําหรับ ๖ อัตราเดิมควรทําความตกลงใหมในอัตราที่สูงขึ้นไมต่ํา
กว า ๓๕,๐๐๐ บาท ค าเช าบ าน ๘,๐๐๐ บาท ๒) อั ต ราที่ จ ะขอเพิ่ ม ใหม อีกกี่ อัต รานั้ น ให ขอเป น รายป กับ สํ านั ก
งบประมาณโดยอธิบายใหเห็นความจําเปน เชนปจจุบันเนนวาบัณฑิตตองมีทักษะทางภาษาอังกฤษ และการกําหนด
มาตรฐานใหอาจารยในระดับอุดมศึกษาตองมีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด อีกทั้งมีความ
จําเปนและภารกิจตางๆ มากขึ้น เมื่องบประมาณแผนดินไมพอจึงใชงบประมาณจากเงินรายได มหาวิทยาลัยบางแหง
ไดสิบกวาอัตราโดยใชงบประมาณแผนดิน และสรุป ย้ําเนนวา ๑) ใหตกลงกับกรมบัญชีกลางวาจะใชอัตราเทาใด และควร
กําหนดวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทรวมทั้งเงินเดือนขั้นต่ํา เพราะไมไดมีหนาที่เพียงการสอน ตองเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบ
เอกสารบทความภาษาอังกฤษใหนักศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี หากมีตําแหนงทางวิชาการยิ่งดี ๒) ใหตอรองกับ
สํานักงบประมาณขอกรอบอัตราวามหาวิทยาลัยตองการกี่อัตรา
ผูชวยศาสตราจารยพานิช บัวสําอางค ใหขอมูลวา เรื่องการทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางนั้นเปน
เรื่องเฉพาะรายบุคคล อัตราใหมตองขออนุมัติจากสํานักงบประมาณหากมหาวิทยาลัยมีความจําเปนรีบดวน อาจจะ
ตองใชเงินนอกงบประมาณชวยสนับสนุนกอนในระยะแรก
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหคําแนะนําวา สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๙ อาจใหใชงบประมาณจาก
เงินรายไดไปกอน แตปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตองดําเนินการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อเพิ่มอัตราจํานวน
ชาวตางประเทศ และอัตราเงินเดือน คาเชาบาน เมื่อสํานักงบประมาณใหมาเทาใดก็แจงกรมบัญชีกลางตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา อัตราเงินเดือนที่ระบุมา สามารถจางบุคลากรจากฟลิปปนส
หรื อ เวี ย ดนามเท านั้ น คงไม ส ามารถจ าง Native Speakers ได หากที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ อั ต ราเงิ น เดื อ นที่ สู งขึ้ น แล ว
มหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณพอจายหรือไม สําหรับบุคลากรที่มีอยูเดิมอาจใชวิธีเพิ่มเงินเพิ่มพิเศษ (Top Up) แลวก็
หา Native Speakers เพื่อใหไดตามความตองการ นอกจากนี้ ถาใหบุคลากรชาวตางประเทศมีสังกัดกระจายไปตาม
หนวยงานตางๆ นั้น คงไมเหมาะสม ควรใหสังกัดรวมกันที่สถาบันภาษาเพื่อทําภารกิจและกิจกรรมตางๆ ที่กําหนด
ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันภาษา หนวยงานใดตองการใช ชาวตางประเทศก็ประสานมายังสถาบันภาษา
ภาระงานมุงใหสอนได การตั้งเงินเดือนใหสูงขึ้นอาจกําหนด เชน ขั้นต่ํา ๒๗,๐๐๐ บาท ถาเปน Native Speakers
เพิ่มใหอีก ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือเมื่อกําหนดใหสอน ๑๕ ชั่วโมง ถาสอนเกินก็ใหเงินเพิ่ม
เปนรายชั่วโมงอีก เปนตน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา จากประสบการณไดขออนุมัติอัตราและเงินเดือนไปยังสํานัก
งบประมาณ ขอเงินเดือนไปเทาใดก็ยังคงไดเทาเดิม ไมเคยไดปรับใหมเลย ดังนั้น จึงใหมหาวิทยาลัยเสนอขอเพิ่มอัตรา
เงินเดือนโดยใหอธิบายความจําเปนตางๆ และใหเจรจาขออัตราชาวตางประเทศเพิ่มดวย และในสวนของมหาวิทยาลัย
ก็จัดเงินเพิ่มพิเศษ
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อธิการบดีกลาววา มหาวิทยาลัยจะรับไปประสานดําเนินการโดยทําความเขาใจกับชาวตางประเทศที่
มีอยู เดิ ม พรอมปรับ โครงการใหมโดยเขี ย นภารกิ จ ให ชั ด เจน และดํ าเนิ น การตามข อเสนอแนะของอุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัย คือไปหารือกับสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เอกสารที่ปรับใหมนั้น จะชวยตรวจสอบการระบุกรอบความคิด
และสาระสําคัญให
มติที่ประชุม อนุมัติโดยใหอธิการบดีรับไปประสานดําเนินการตามนโยบายและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
๓.๕ โครงการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางอัญชลี อติแพทย รายงานขอมูลความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยใน
การประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกรที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติมอบสถาบันภาษาดําเนินโครงการจัดอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม (Intensive English Course) สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๔ และใหจูงใจนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษามาเรียนโดยใหจัดทําประกาศเรียกเก็บคาเรียนในอัตราที่กําหนด แตใหนักศึกษาที่ประสงคจะพัฒนาตนเองมาสมัคร
เรียนโดยจายคาเรียนเพียงรอยละ ๕๐ และมหาวิทยาลัยจายใหรอยละ ๕๐ นั้น ในการนี้ สถาบันภาษาจึงนําเสนอโครงการจัด
อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดพิจารณา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา จํานวนผูเรียน ๒,๓๐๕ คนนั้นมาจากที่ใด มีแผนจัดการอยางไร
นางอัญชลี อติแพทย กลาววา เปนการตั้งเปาที่นักศึกษาทั้งหมด แตก็ขึ้นอยูกับความสมัครใจของ
นักศึกษากับการประชาสัมพันธ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา จะมีปญหาถานักศึกษานอย ในขณะที่คาตอบแทนการ
สอนเทาเดิมคือชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท ตองของบประมาณเพิ่มอีก จึงตองคิดใหมวาถานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ไมตองเรียน นักศึกษาสาขาวิชาอื่นตองเรียนภาษาอังกฤษจะมีจํานวนเทาใด และควรคิดคาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษ
ไวในคาเลาเรียนเลย
นายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ กล าวว า มหาวิ ทยาลั ยมี ป ระกาศชั ดเจน ว านั กศึ กษาจะต องมี ความรู
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (Common European
Framework of Reformer for Languages : CEFR) หากไม ผ านเกณฑ จะไม สํ าเร็ จการศึ กษา หลั กสู ตรนี้ จึ งจั ดเพื่ อให
นักศึกษาสอบไดตามมาตรฐาน เพราะฉะนั้นตองเปนขอกําหนดใหนักศึกษามาเรียนเพื่อเตรียมสอบและมีวิธีจูงใจทีเ่ หมาะสม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอแนะใหดําเนินโครงการนํารองกอน โดยอาจกําหนดตัวชี้วัดวาอาจารย
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ูงขึ้น ใหเห็นผลกอนแลวจึงมาพิจารณาดําเนินการตามรูปแบบที่เสนอมา
นางอัญชลี อติแพทย กลาววา ทางสถาบันภาษาจัดหลักสูตรสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๔ ตามนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพยายามที่จะผลักดันใหนักศึกษาสอบผานในระดับที่กําหนดไว โดยมีการสอบวัดความรูพื้นฐาน
ทางภาษาอังกฤษกอน หากนักศึกษาสอบไดคะแนนเกินรอยละ ๔๙ ขึ้นไปก็จะตัดออกไปกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อี ก ๓ กลุ มเรี ยน และจะใช หลั กสู ตรอบรมแบบเข มนี้ ในการอบรมให นั กศึ กษาผ านเกณฑ ไปได กอน ไม เช นนั้ นจะเกิ ด
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ผลกระทบจากการกําหนดเกณฑการสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย เพราะมีนักศึกษาทีส่ อบไมผาน
เกณฑ หลักสูตรนี้จึงเปนหลักสูตรเรงรัดใหนักศึกษาสอบผานโดยใชโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ Speexx
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เมื่อผานหลักสูตรนี้นักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษไดหรือไม หรือเขียน
ไดอยางเดียว ถาไมสามารถพูดไดเมื่อสําเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพก็ไมมีประโยชน ถาหลักสูตรนี้เนนเพียงใหนักศึกษา
สามารถสอบดวยขอสอบและผานเกณฑไดเทานั้น
อธิการบดีกลาววา แผนที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตอไปคือ ๑) การเตรียมความพรอม ๒) การอบรมให
นักศึกษาสอบผานเกณฑตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ๓) จากขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ) เมื่อบุคลากรและนักศึกษาสอบผานแลวจะใหรางวัลโดยคัดเลือกเพื่อไปศึกษาดูงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา โครงการที่นําเสนอมาเปาหมายยังไมชัดเจน จึงควรทดลองดําเนินการ
สักหลักสูตรหนึ่งกอน จํานวนนักศึกษาไมเกิน ๑๐๐ คน ตนทุนประมาณ ๑,๒๙๗ บาทตอคน โดยใหประกาศวารุนแรก ๑๐๐ คน
นี้มหาวิทยาลัยจะออกคาเลาเรียนใหครึ่งหนึ่ง แตรุนตอไปจะใหจายเต็มจํานวน เมื่อจบหลักสูตรแลวใหตรวจสอบวานักศึกษา
เขียนและพูดภาษาอังกฤษไดหรือไม ถายังไมไดก็ใหปรับแกหลักสูตรใหมโดยหาหนทางใหนักศึกษาเรียนแลวไดพูดไดฟงใหมาก
ระยะแรกอาจใหอาจารยชาวฟลิปปนสสอนกอนก็ได จากนั้นไดถามตอวาหลักสูตรหนึ่งประมาณกี่เดือน
นางอัญชลี อติแพทย ตอบวา หลักสูตรสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๔ ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามี ๓๐ ชั่วโมง
เรียนวันละ ๓ ชั่วโมง เปนเวลา ๑๐ วัน โครงการที่จัดไวเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ ๒ – ๔ มีแบบ ๖๐ ชั่วโมงและ ๑๒๐ ชั่วโมง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มอบนโยบายว า เมื่ อ จั ด ได ๑๕ วั น แล ว ให ร ายงานความคื บ หน าให
สภามหาวิทยาลัยทราบวานักศึกษาเปนอยางไร และถามวาสําหรับคาใชจายหลักสูตร ๖๐ ชั่วโมงที่คิดเปนสองเทาของ ๓๐
ชั่วโมงนั้นมหาวิทยาลัยมีงบประมาณหรือไม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาวแสดงความเห็นดวยกับนายกสภามหาวิทยาลัยวา ควรใหทดลองเปด
สอนหลักสูตร ๓๐ ชั่วโมงกอน ผลเปนเชนไรก็นํามาปรับหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา ขอใหเนนจุดมุงหมายของหลักสูตรนี้ใหชัดเจนเปนสําคัญ
ถาเพื่อใหนักศึกษาสอบผานตามเกณฑและสําเร็จการศึกษา ก็ตองใหนักศึกษาเขารับการอบรมทุกคน ไมใชเปนการสมัคร
และระยะเวลาที่กําหนดมาจะสามารถอบรมไดครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่จะสอบหรือไม และการสอบใชมาตรฐานขอสอบใด
นางอั ญ ชลี อติ แ พทย รายงานว า การสอบใช ร ะบบของโปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป Speexx มาสอบ
โดยเปนบทเรียนและขอสอบออนไลนในแตละระดับ นักศึกษาสามารถใช Username และ Password ของตนเองใน
การ Login เขาใชงาน ในการสอบจะสอบพรอมกัน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอแนะวา ความจําเปนเรงดวนคือนักศึกษาชั้นปที่ ๔ ที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษา ตองเริ่มจัดหลักสูตรรองรับกอน สวนหลักสูตรอื่นๆ นั้นควรดําเนินการในลําดับตอไป หากดําเนินการหลาย
เรื่องพรอมกัน การบรรลุจุดที่มุงเนนจะเปนไปโดยลําบาก
ศาสตราจารย สนิ ท อั กษรแก ว ถามว า จุ ดมุ งหมายโครงการนี้ คื ออะไร ๑) เพื่ อให นั กศึ กษาสอบ
ภาษาอังกฤษผานเกณฑโดยใชวิธนี ําเนื้อสาระสําคัญมาอบรมนักศึกษา หรือ ๒) เพื่อใหนักศึกษาเกงภาษาอังกฤษ สามารถพูด
และเขียนภาษาอังกฤษได หากเปนจุดมุงหมายที่ ๑ ก็คงไมไดประโยชนอะไร เพราะนักศึกษาจะพูดหรือเขียนไดหรือไมก็ไม
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ทราบ กรณีนี้จึงควรเนนจุดมุงหมายที่ ๒ ที่ชัดเจน โดยมีการคัดกรองนักศึกษาที่เขาอบรม ไมตองใชนักศึกษาทั้งชั้นปเพื่อ
ประหยัดคาใชจาย
รองศาสตราจารย คมเพชร ฉั ตรศุ ภกุ ล กล าวว า เห็ นด วยกั บจุ ดมุ งหมายที่ ๒ ที่ ศาสตราจารย สนิ ท
อักษรแกว กลาวมา จะมีกลุมนักศึกษาที่มีความขวนขวายสามารถเรียนได การเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นนั้นมักจะ
ไมประสบผลสําเร็จ เพราะทักษะการพูด ฟง อาน เขียน นั้นตองใชระยะเวลานานมาก เชนเดียวกับสถาบัน AUA ที่แบงระดับ
เป นขั้ นๆ ไป ดั งนั้ น สถาบั นภาษาต องจั ดหลั กสู ตรของสถาบั นเองให ครบทุ กทั กษะ ทํ า Placement Test ที่ ทดสอบ
ความสามารถทุกทักษะ และถาเปนเชนนั้นนักศึกษาจะสามารถเขาอบรมไดทุกชั้นปตั้งแตชั้นปที่ ๑ – ๔
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา โครงการที่สถาบันภาษานําเสนอ
สภามหาวิ ทยาลั ยนั้ นมี ๒ โครงการ โครงการแรกสํ าหรั บนั กศึ กษาชั้ นป ที่ ๔ เพื่ อเตรี ยมพร อมไปสู อาชี พ เป นทั กษะ
ภาษาอังกฤษระดั บกาวหน า (Advanced English) ส วนโครงการที่ ๒ จัดหลักสูตรเพื่ อรองรับการดําเนิ นการจากกรณี ที่
มหาวิ ทยาลั ยมี ประกาศว านั กศึ กษาที่ เข าศึ กษาในป การศึ กษา ๒๕๕๗ เป นต นไป จะสํ าเร็ จการศึ กษาได ต องสอบผ าน
ภาษาอังกฤษ และที่รับสมัครนักศึกษาชั้นปที่ ๒ ขึ้นไปนั้น เพราะในชั้นปที่ ๑ มีวิชาภาษาอังกฤษอยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒ วิชาแลว จึงใหเพิ่มเติมอีกในชั้นปที่ ๒ และ ๓ เพื่อฝกทักษะหลังจากเรียนภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมาแลว
เพื่อใหนักศึกษาสอบผานเพื่อสําเร็จการศึกษาและบันทึกไวในระเบียนผลการเรียน (Transcript) ทั้งนี้ จากประสบการณเคย
ใหนักศึกษาเขารับการอบรมโดยไมคิดคาใชจาย แตนักศึกษาก็ไมคอยมาเรียน จึงเห็นวาควรเก็บคาเรียนสําหรับนักศึกษาชั้น
ปที่ ๒ และ ๓ ที่จะตองสอบใหผานเกณฑ ตามประกาศฯ คนละ ๓๐๐ หรือ ๕๐๐ บาท เมื่อเรียนแลวก็สอบทั นทีโดยใช
ขอสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามที่ประกาศไว จึงเรียนเสนอเพื่อพิจารณาวา ในโครงการที่ ๑ หากมีนโยบายนํารอง
เฉพาะ ๑๐๐ คน มหาวิทยาลัยก็จะออกใหครึ่งหนึ่งคือประมาณ ๖๐๐ บาท แตโครงการที่ ๒ หลักสูตรสําหรับนักศึกษาชั้นปที่
๒ และ ๓ นั้น จะเก็บคาเรียน ๓๐๐ บาทไดหรือไม เพราะงบประมาณยังไมไดจัดไว และจะของบประมาณเพื่อสนับสนุน
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๒ และ ๓ เปนปๆ ไป
ศาสตราจารยสนิ ท อักษรแกว กล าววา ถาเป นเช นที่กลาวมาก็ควรเขี ยนวัตถุ ประสงคให ชัดเจน เช น
๑) เพื่ อจั ดอบรมภาษาอั งกฤษแบบเข มให กั บนั กศึ กษาชั้ นป ที่ ๔ และ ๒) เพื่ อให นั กศึ กษารหั ส ๕๗ เป นต นไปสอบ
ภาษาอังกฤษผานเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะไดทราบชัดเจนวามหาวิทยาลัยตองการอะไร
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ประธานการประชุมในลําดับตอไป
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาวสรุปวา นโยบายของสภามหาวิทยาลัยคือ นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครจะตองมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได ดังนั้น ๑) ความคิดหลักคือจัดใหนักศึกษาทุกคน ๒) การที่จะ
ทําใหทุกคนเขามามีโอกาสไดนั้น ก็ตองเก็บคาลงทะเบียนตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ๓) สําหรับปนี้ (ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙) ใหจัดให นักศึกษาชั้นปที่ ๔ กอน แตยังไมจัดใหนักศึกษาชั้นปที่ ๔ ทั้งหมด ใหทดลองใหเห็นผลกอน โดยเริ่มตนไมเกิน
๑๐๐ คน ในรุนทดลองนี้ใหใชหลักสูตรที่สถาบันภาษาคิดมาแลว ๓๐ ชั่วโมง คาใชจายเปนเทาใดมหาวิทยาลัยออกใหครึ่งหนึ่ง
โดยใหไปคํานวณอีกครั้งหนึ่งวาควรเปนเทาใด และจะตองทําใหรุนแรกนี้ไดผล โดยเนนสอบผานและสื่อสารได เมื่อทดลองรุน
แรกแลวจึงปรับปรุงแกไขหลักสูตรและเริ่มรุนตอๆ ไปจนนักศึกษาชั้นปที่ ๔ เรียนครบทุกคน
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหดําเนินการดังนี้
๑) นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตองมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได

๑๓
๒) การที่นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเรียนรูภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีนั้น ตองเรียกเก็บคาใชจายในการเรียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไวในคาธรรมเนียมแรกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
๓) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมใหนักศึกษาชั้นปที่ ๔ กอน โดย
๓.๑) จัดใหไมเกินจํานวน ๑๐๐ คน เปนรุนทดลอง
๓.๒) ใชหลักสูตรที่สถาบันภาษาจัดมาแลว ๓๐ ชั่วโมง
๓.๓) ใหมหาวิทยาลัยไปคํานวณคาใชจายวาควรเปนเทาใด และเรียกเก็บจากนักศึกษาครึ่งหนึ่ง
มหาวิทยาลัยออกใหครึ่งหนึ่ง
๓.๔) ตองทําใหรุนแรกนี้ไดผล โดยเนนใหสอบเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดและสื่อสารได
๓.๕) เมื่อทดลองรุนแรกนี้แลว จึงนําไปปรับปรุงหลักสูตรและเริ่มจัดในรุนตอไปใหชั้นปที่ ๔ ทุกคน
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ใหม พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญนายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ ประธานคณะกรรมการดํ าเนิ นงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝ ายกลั่ นกรองหลักสู ตร รายงานขอมู ลความวา คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดนํ าเสนอ (ราง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งพัฒนามาตั้งแต
สมัยผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ เปนคณบดี ผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ทั้งนี้ หลักสูตรมีความทันสมัย อยางไรก็ตาม มีขอที่ควรพิจารณาคือ ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาฉบับใหมในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวจะตองมีประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ออกมากอน จากนั้น ไดใหขอสังเกตวา อาจารยประจําหลักสูตรมีอยู ๔ คน ยังขาดอีก ๑ คน และแตละคนถา
มีผลงานทางวิ ชาการด วยก็ จะยิ่ งดี ขอให ตรวจสอบประกาศกระทรวงศึ กษาธิการฉบั บใหมด วย ถ าเป นไปตามประกาศนั้ นอย าง
ครบถวนใหถือวา สภามหาวิทยาลัยอนุมัตแิ ละใหสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา หลักสูตรนี้มีวิชาใดที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมบาง
นอกจากนี้ตองมีรายวิชาดานกฎหมายเพราะขณะนี้จะมีกฎหมายเกี่ยวกับสื่อตางๆ ออกมาอีก ๘ ฉบับ สาขาวิชานี้ตองมี
พืน้ ฐานทางนิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดลอมและกฎหมายดวย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตรวจสอบตามขอเสนอแนะของ
ศาสตราจารย สนิ ท อั กษรแก ว เพราะทุ กวิชามี ผลต อสิ่ งแวดล อม ธรรมชาติ หรือวั ฒนธรรม ควรจะต องเพิ่ มเติ มเรื่ อง
นิ เวศวิ ทยาหรื อสิ่ งแวดล อมด วย และศึ กษากฎหมายใหม เกี่ ย วกั บ คอมพิ วเตอร ต องมี รายวิ ชาที่ ว าด วยกฎหมาย
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร รวมทั้งตรวจสอบประกาศเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม ใหสอดคลองกันจึงจะ
ถือวาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรายงานวา รายวิชาการคิด
สรางสรรคและการออกแบบจะกลาวถึงความสัมพันธระหวางงานออกแบบกับสถานที่และสภาพสิ่งแวดลอม
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อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
๑) มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย ในประเด็นตอไปนี้
๑.๑) จัดหากรรมการประจําหลักสูตรอีก ๑ คน ใหครบ ๕ คน และควรมีขอมูลผลงานทาง
วิชาการของกรรมการแตละคนดวย
๑.๒) ตรวจสอบให มี รายวิ ชาต างๆ ที่ ทํ าให นั กศึ กษามี พื้ นฐานทางนิ เวศวิ ทยาและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและสื่อตางๆ
๑.๓) ตรวจสอบความสอดคลองกั บเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม
๒) เมื่ อดําเนินการตาม ๑) อย างครบถ วนแล ว จึงให นําสงไปยั งสํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตอไป

๓.๗ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ระดับปริญญาตรี
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ผู ช ว ยศาสตราจารย กั ล ยา แสงเรื อ ง รายงานข อ มู ล ความว า
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดปรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหมีความสอดคลองกับ
การบริหารจัดการและเปนไปตามเกณฑของ สกอ. โดยผานสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัตกิ ารปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ระดับปริญญาตรี ๖ หลักสูตร ไดแก
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
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๓.๘ การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรายงานขอมูลความวา ดวยสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสถาบั นอุ ดมศึ กษาและแนวทางการจั ดทํ าคํารับรองการปฏิ บั ติ ราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และจักไดเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามคํารับรองดังกลาวตอไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา คํารับรองในปนี้มีความแตกตางจากปที่แลวอยางไร มีอะไรที่เนน
เปนพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ใหขอมูลวา ปกติ ก.พ.ร. จะประกาศตัวชี้วัดและสงใหมหาวิทยาลัย
พิจารณา แตในปนี้ ก.พ.ร. ไดเพิ่มตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยัดน้ํา และตัวชี้วัดที่ ๕ คุณธรรม ความ
โปรงใสในการดําเนินงาน โดยจะมีหนวยงานที่มาตรวจสอบตัวชี้วัดที่ ๔ ไดแก กรมทรัพยากรน้ํ า สวนตัวชี้วัดที่ ๕ เรื่อง
คุณธรรม ความโปรงใสนั้ น สํ านั กงานป องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปช.) จะส งเจาหน าที่ มา
สอบถามบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงาน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา การตั้งคาน้ําหนักนั้นมีหลักอยางไร
ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ใหขอมูลวา ก.พ.ร. ไดกําหนดคาถวงน้ําหนักมาแลว และเปนไป
ตามเกณฑในคูมือฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ อธิการบดีไดสั่งการใหแตงตั้ง
คณะกรรมการดูแลแตละตัวชี้วัดแลว หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจะ
จัดทําคูมือและแนบเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ นําเรียนสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ควรแตงตั้งคณะกรรมการฯ และนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมากอนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มิใชนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแลวจึงตั้งคณะกรรมการ
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กลาววา ถาเปนไปได ในแงการตั้งมิติภายนอก ที่ระบุวาภาพรวมรอยละ ๘๕
นั้น ควรเสนอรายละเอียดแตละสวนมาดวยวาเปนรอยละเทาใด และเปาหมายในป ๒๕๕๙ ที่ตั้งระดับคะแนนไว ๓ ควรดูจากผล
ประเมินครั้งที่ผานมาวาไดเทาใด เกณฑการตั้งเปาหมายควรเทากับปที่แลวหรือสูงกวา เพื่อใหเกิดความทาทาย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา มิติความโปรงใสควรตั้งระดับคะแนนอยูที่ ๔ เพื่อทาทายวาเรา
ตองมีความโปรงใส และเรื่องของการประหยัดพลังงานก็ควรตั้งระดับคะนนใหสูงไว เพื่อใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ตองไปปรับตัวเลขดังกลาวมาใหมกอนที่นายกสภามหาวิทยาลัยจะลงนาม
พลอากาศเอก นพพร จั นทวานิ ช เสนอแนะว า ในการนํ าเสนอวาระนี้ ควรมี ข อมู ลของป ที่ แล วมา
เปรียบเทียบ และทําแผนการดําเนินงานวา จะใหระดับคะแนนเพิ่มมากขึ้นไดอยางไร เชน การประหยัดพลังงาน ฝายบริหาร
ควรทบทวนใหมโดยมีการเปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สวนใดที่ดีก็ใหดีขึ้น สวนใดที่เปนจุดออนก็ตอ งปรับปรุง
และพัฒนาใหดีกวาเดิม
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสรุปวา ๑) ใหพิจารณาคาคะแนนตัวชี้วัดตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
โดยเชิญกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชวยกันพิจารณาวาสามารถแกไขเพิ่มเติมไดหรือไม ๒) เมื่อพิจารณาตาม ๑) แลวถือวา
เห็นชอบ และใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
๑) ใหอธิการบดีนําไปหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาวาจะปรับเพิ่มคาเปาหมายตัวชี้วัด
ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะไดหรือไม
๒) ในปตอไป เมื่อจะนําเสนอวาระนี้ใหนําเสนอ
๒.๑) ขอมูลปที่ผานมาเพื่อเปรียบเทียบดวย
๒.๒) คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการดู แลตั วชี้ วั ด ซึ่ งผ านความเห็ นชอบของกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย
๓.๙ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปของผูบริหารที่ไมใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในวาระนี้ มี ผู เข าร วมประชุ มเฉพาะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู ช วยเลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุ คคล ผู อํานวยการสํ านั กงานอธิ การบดี และนิ ติ กร ส วนกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาวาระนี้ไดออกจากหองประชุม รายงานการประชุมดังกลาว
ปรากฏในซองเอกสารที่แจกใหคณะกรรมการ
มติที่ประชุม อนุมัติเลื่อนเงินเดือนตามอัตราและวันที่ที่กําหนดใหผูบริหารที่ไมใชขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานผลขอเท็จจริงความผิดทางละเมิด (วาระลับ)
ในระเบี ยบวาระนี้ ผู ที่ เข าร วมการประชุ มได แก คณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู ช วยเลขานุ การ
สภามหาวิทยาลัย และนิติกร โดยผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมที่มอบใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนวาระลับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดนัดหมายการประชุมครั้งตอไป
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงกําหนดนัดหมายการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ ในวันศุกรที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

